
WIATROMIERZ MIERNIK WIATRU
ANEMOMETR 

MODEL: AD64

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Dziękujemy za zakup produktu. 

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 
i zachować ją na przyszłość.

1



1. Specyfkacja techniczna 

• Stan: Fabrycznie nowy 
• Wymiary urządzenia: 159mm x 51mm x 24mm 
• Waga: 99g (bez baterii i opakowania) 
• Prędkość powietrza / jednostki: 

m/s (0,8-30), rozdzielczość: 0.1 
ft/min (0-5860), rozdzielczość: 19 
węzły (0-55), rozdzielczość: 0.2 
km/h (0-90), rozdzielczość: 0.3 
mph (0-65), rozdzielczość: 0.2 

• Temperatura powietrza / jednostki: °C i °F 
• Temperatura / zakres: -10 ~ 45 °C (14 ~ 113 °F) 
• Rozdzielczość: 0.2°C (0.36°F) 
• Dokładność: 2°C (3,6°F) 
• Dokładność pomiaru: 5%,2°C 
• Wilgotność pracy: poniżej 90% RH 
• Temperatura przechowywania: -40 ~ 60°C,-40 ~ 140°F 
• Pobór prądu: do 3 mA 
• Zasilanie: 1 x 6F22 9V bateria (w zestawie) 
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2. Elementy urządzenia

1. Wiatrak 
2. Metalowy wałek łączący 
3. Przycisk włączający/zmieniający jednostki pomiaru 
4. Ekran LCD 
5. Przycisk wyboru 

3



3. Elementy wyświetlacza

1. Skala Beauforta 
2. Jednostka prędkości 
3. Windchill 
4. Średnia prędkość 
5. Maksymalna prędkość 
6. Jednostka temperatury 
7. Wartość temperatury 
8. Stan baterii 
9. Prędkość wiatru 

4. Funkcje
• Możliwość wyboru jednostki w tym wyświetlanie w skali Beauforta 
• Aktualny / maksymalny / średni odczyt prędkości wiatru 
• Data hold (zatrzymanie danych) 
• Tryb oszczędzania energii 
• Windchill (informuje o czynniku chłodzącym) 
• Wskaźnik naładowania baterii 
• Auto / ręczne wyłączenie zasilania 
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• Przejrzysty wyświetlacz LCD z podświetleniem 
• Wysoce precyzyjny czujnik ciśnieni, zewnętrzny termistor 
• Wbudowany termometr 

5. Użytkowanie 
1. Włączenie urządzenia: 

Naciśnij przycisk ‘MODE’ przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się
prędkość wiatru,  temperatura oraz ikona stanu baterii.  Podświetlenie wyświetlacza trwa 12
sekund. 

2. Ustawienie jednostki prędkości wiatru i trybu pomiaru: 
Przytrzymaj przycisk ‘MODE’ przez dłużej niż 3 sekundy aż na ekranie zacznie mrugać ikona ‘m/
s’. Naciśnij przycisk ‘SET’ żeby wybrać pożądaną jednostkę pomiaru prędkości. Żeby potwierdzić
wybór  naciśnij  przycisk  ‘MODE’.  Aby  wybrać  tryb  MAX/AVG/CU,  naciśnij  przycisk  ‘SET’
ponownie i ponownie, aż ikony CU/MAC/AVG zacznie mrugać, wtedy naciśnij przycisk ‘MODE’
aby zatwierdzić wybór. 
1) Ustawienia zostaną zapisane nawet po wyłączeniu urządzenia. Jednak po wymianie baterii
ustawienia wracają do ustawień fabrycznych. 
2) Jednostki pomiaru prędkości wiatru: m/s, km/h, ft/min, knots, mph 
3) Tryby pomiaru: MAX – maksymalny, CU – obecny, AVG – średni. .

3. Ustawienie jednostki temperatury: 
Przycisk wyboru jednostki znajduje się z tyłu, wewnątrz urządzenia. Zdejmij pokrywkę baterii i
naciśnij przycisk konwersji pomiędzy oC a oF.

4. Podświetlenie wyświetlacza: 
Podświetlenie aktywuje się po naciśnięciu dowolnego klawisza, na czas 12 sekund. 

5. Pomiar:
Gry  wiatraczek  (wirnik)  wiruje,  na  wyświetlaczu  pojawia  się  aktualna  prędkość  wiatru,
temperatura i skala Beauforta. Kiedy temperatura spadnie poniżej 0oC, na wyświetlaczu pojawi
się napis ‘WIND CHILL’.

6. Wyłączenie urządzenia: 
Naciśnij przyciski ‘MODE’ i ‘SET’ jednocześnie, aby wyłączyć urządzenie. 

7. Automatyczne wyłączenie urządzenia:
Urządzenie wyłączy się automatycznie po 14 minutach bezczynności. 

8. Wymiana baterii:
Kiedy symbol stanu baterii zasygnalizuje jej wyczerpanie, niezwłocznie wymień baterię. 
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6. Uwagi
• Produkt nie jest zabawką i powinien być trzymany z dala od dzieci.

• Nie  należy  demontować  urządzenia  ani  próbować  dokonywać  jakichkolwiek  wewnętrznych

zmian.

• Nigdy nie używaj alkoholu lub rozcieńczalników do czyszczenia obudowy, które w szczególności

powodują erozję powierzchni ekranu LCD. Po prostu wyczyść urządzenie ściereczką. 

• Ten  produkt  został  fabrycznie  skalibrowany,  nie  zmieniaj  parametrów  bez  obecności

profesjonalistów i przeznaczonego do tego sprzętu.

• Wyjmij  baterię,  jeśli  urządzenie  nie  będzie  używane  przez  dłuższy  czas,  aby  uniknąć

uszkodzenia komory baterii i erozji wynikającej z wycieku baterii.

• Należy obchodzić się delikatnie z produktem. Wstrząsy, naciski lub upadek nawet z niewielkiej
wysokości mogą uszkodzić produkt.

• Nie wolno narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, silne wstrząsy czy też wilgoć.
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IMPORTER:
INGEO Grzegorz Popławski
Al. Piłsudskiego 20A/17
15-446 Białystok
www.elexpress.pl
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